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Salou

De autonomie van een appartement met alle comfort van een 4-sterren hotel. Dit is wat Golden Avenida Suites 
biedt, ons aparthotel in Salou (Costa Dorada). De Golden Avenida Suites ligt zeer dicht bij het centrum van de 
stad en op 900 meter van het Levante strand. Het biedt ook catering voor alle smaken en een breed scala aan 
diensten.

Coördinaten: 41.074399, 1.151102,15                                     
Op 300 Meter van het centrum
Op 900 Meter van het strand
Op 200 Meter van het busstation
Op 12 km van het vliegveld van Reus

· 180 hotelkamers
· Gratis wifi in het gehele hotel
· 1 Buitenzwembad
· 1 buiten zwembad met jacuzzi
· 1 buiten kinderzwembad met glijbanen

· 1 verwarmd binnen zwembad met jacuzzi
· Sportveld
· Buffet restaurant met showcooking
· Grote bar met iedere avond shows
· Snack bar service op het terras van het zwembad

· LOCATION

· DIENSTEN

· BESCHRIJVING
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Family Suite  
 
· 30 m2 

· Capaciteit: maximaal 2 personen
· 1 tweepersoonsbed en 2 eenpersoonsbedden 

· Badkamer: Douche

· KAMERS 

Family Suite uitzicht op het zwembad

· 30 m2

· Capaciteit: maximaal 2 personen
· 1 tweepersoonsbed en 2 eenpersoonsbedden 
· Zwembad uitzicht

Badkamer: Douche

Family Suite 5

· 32 m2

· Capaciteit: maximaal 5 personen
· 2 tweepersoonsbed en 1 eenpersoonsbedden
· Buitenaanzicht 

· Badkamer: Douche

* Het hotel heeft aangepaste kamers voor mindervaliden (op aanvraag).

Hotel Golden Avenida Suites biedt suites die ideaal zijn voor een verblijf op middellange en lange termijn in Salou, Costa 
Dorada. Alle suites hebben twee slaapkamers, een perfecte combinatie voor gezinnen met kinderen.

· Flatscreen televisie
· Telefoon
· Balkon
· Koelkast
· Kluis (€)

· Airconditioning (01/06 tot 30/09) en verwarming
· Gratis kinderbedje (op aanvraag)
· Volledige badkamer met föhn en toiletartikelen
· Koffie- en theeservice met waterkoker
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Family Suite 5 uitzicht op het zwembad 
 
· 32 m2 

· Capaciteit: maximaal 5 personen
· 2 tweepersoonsbed en 1 eenpersoonsbedden
· Zwembad uitzicht 

· Badkamer: Douche

· KAMERS 

Family Suite Plus

· 50 m2

· Capaciteit: maximaal 6 personen
· 1 kamer tweepersoonsbed en  
2 kamers met eenpersoonsbedden

Badkamer: Douche

Suite Duplex uitzicht op het zwembad 

· 55 m2

· Capaciteit: maximaal 4 personen
· 1 tweepersoonsbed en 2 eenpersoonsbedden 
· Terras met uitzicht op het zwembad 

· Badkamer: Douche

* Het hotel heeft aangepaste kamers voor mindervaliden (op aanvraag).
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· Hoofdrestaurant

Restaurant met een gevarieerd buffet en live cooking.

Ontbijt                       Lunch                        Diner       

07:45h - 10:30h      13:00h - 14:30h       16:15h - 21:00h
* Diensturen kunnen variëren afhankelijk van het seizoen   

· Hawaii bar

In de hoofdbar kunt u genieten van allerlei soorten drankjes,Voorgerechten en diensten op ons terras bij het zwembad
Hun nachtvoorstellingen en shows zullen de nachten onvergetelijk maken.

· BARS EN RESTAURANTS

Overdag activiteiten voor volwassenen en ‘s nachts live muziek.

· ANIMATIE

mailto:marmenuda%40goldenhotels.com%0D?subject=
http://www.goldenhotels.com

	esp11: 


